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HUISREGELS
Volg altijd de instructies en aanwijzingen van de organisatie of beveiligings-
medewerkers. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.

Inhoudsopgave:

- Regenboogzebrapad
- Voorwoord Burgemeester Hoes
- Gijsen, flikker op!
- Welkomstwoord Centrummanager Ten Haaf
- Lavelöss Kick Off Party
- Voorwoord voorzitter Philippe Courbois
- Roze Viering, Oefenrechtbank
- ColoursStage en MarktPodium, programma
- InfoStage, programma
- MuchoMacho Afterparty
- Agenda za 13 t/m wo 17 juni
- Agenda do 18 en vr 19 juni
- Agenda za 20 en zo 21 juni
- Plattegronden
- Sebastiaan van martelaar tot gay icon
- Catwalk Maastricht
- InfoPromenade, deelnemerslijst
- Proud Partners

hoofdsponsor:



Het Regenboogzebrapad
is een initiatief van de

Gemeenteraad van Maastricht
en past uitstekend in het Roze Jaar 2015.

Het Regenboogzebrapad staat symbool
voor diversiteit en tolerantie in de stad.

Fotowedstrijd:
kijk op www.colours2015.eu of

maastricht.groenlinks.nl/fotowedstrijd
voor meer info over de wedstrijd
en maak kans op mooie prijzen

“Het symbool van tolerantie 
ligt in Maastricht 

letterlijk op straat”.



Trotse stad!

Heel 2015 mag Maastricht zich Roze 
Stad van Nederland noemen. Sinds 
29 maart eidt het regenboogzebrapad 
op het Vrijthof de weg naar 
de roze week Maastricht Colours You.  Een feestelijk 
Een boeiend programma met veel 
ruimte voor kunst, cultuur en mode 
maar ook voor debatten, bezinning, 
sport en onderwijs. Zo verwelkomen 
we internationale studenten uit 3 landen 
en 14 steden op de International LGBT 
Student Day 2015. Complimenten voor de 
organisatie die dit alles heeft weten te realiseren.

Het hoogtepunt is ongetwijfeld de landelijke Roze Zaterdag op 20 
juni. Het is de derde keer dat Maastricht hiervoor gastheer mag zijn. 
De roemruchte geschiedenis hiervan is te zien in de tentoonstelling 
Gijsen flikker op in het Centre Céramique. 

Maastricht is een trotse Regenboogstad waar op de Nationale 
Coming Out Dag de regenboogvlag wappert op het Stadhuis. We 
zijn een tolerante stad voor iedereen en spannen ons in om de 
sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgen-
ders te vergroten. Want LGBT-rechten zijn onlosmakelijk verbonden 
met mensenrechten.  Het is de vrijheid om te geloven wat je wilt, 
om te vinden wat je vindt, om te zijn wie je bent en om te kunnen 
houden van wie je wilt. 

Een trotse burgemeester verwelkomt dan ook iedereen in deze 
trotste stad!

O. Hoes
Burgemeester van Maastricht
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“Gijsen, flikker op!”, de bisschop en het ontstaan van Roze 
Zaterdag van 17mrt t/m 21 jun 2015 

In 1979 jaagt bisschop Joannes Gijsen heel progressief Nederland de 
stuipen op het lijf – en veel katholieken de kerk uit – met zijn 
oerconservatieve en bijna dogmatische uitspraken over het 'echte' 
katholieke geloof. Hij is tegen de pil, tegen abortus, tegen 
echtscheiding, vóór het gezin en vooral heel erg tegen homoseksu-
aliteit. Behoudende katholieken zijn het vaak met hem eens. 

Een grote groep homoseksuelen besluit te gaan demonstreren in de 
bisschopsstad Roermond tijdens het paasweekend. Na Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag ontstaat daar op 14 april 1979 de 
eerste Roze Zaterdag. 

Er zijn filmverslagen te zien, een speciaal door L1 gemaakte docu-
mentaire, heel veel foto's uit privéarchieven, interviews, verhalen 
van persoonlijk betrokkenen en originele steunbetuigingen van 
bekende Nederlanders en politici. Heel opmerkelijk is een foto van 
een homofiele demonstrant die cynisch in de camera kijkt en een 
bord omhooghoudt met de tekst: 'Gijsen moet blijven!' Wat? 
Zonder de conservatieve bisschop geen eerste Roze Zaterdag in 
1979?

Speciale Rondleiding door de tentoonstelling op za 20 juni
13.30 - 14.30 uur 
Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl of 043 350 56 00.
Van 13:30 tot 14:30 uur
Centre Céramique | Avenue Céramique 50 | Maastricht 
Prijs: € 4,50 (Leden-prijs: € 3,50  korting alleen in voorverkoop)



Welkom in Maastricht! 
Stad aan de kolkende Maas. Mooi bezongen door Benny Neyman 
in zijn ‘Ode aan Maastricht’, waarin in één lied de charmes van 
Maastricht samenkomen.

Maastricht Colours You is het Leitmotiv van ‘Roze stad van 
Nederland’ dit jaar. Ik zou het graag willen omkeren, 
‘Everybody Colours Maastricht’. 

Maastricht een stad van en voor iedereen, 
dat is wat wij zijn. 
‘Roze stad van Nederland’ onderstreept dit. 
Wij zijn dan ook blij dat we iedereen 
gastvrij mogen ontvangen in onze 
monumentale en 
gastronomische stad met een grote 
diversiteit aan winkelaanbod en 
internationale allure. 
De organisatie van ‘Maastricht Colours 
You’ heeft een prachtig programma 
samengesteld, waarbij bezoekers aan 
de Roze Zaterdag en de overige 
activiteiten een gevarieerd programma 
krijgen aangeboden. 

Iedereen die onze stad deze dagen bezoekt, 
wens ik een onvergetelijke schitterende tijd toe.
Geniet van elkaar, van de momenten en van onze 
stad en…. dat de herinneringen zo blijvend zijn dat 
een herhalingsbezoek voor de hand ligt. 

Kom vaker terug naar die stad aan de kolkende Maas en geniet 
met volle teugen. 

Paul ten Haaf
Directeur Centrummanagement Maastricht





Laat je overdonderen...

We hebben ons meer dan één keer afgevraagd wat de ‘landelijke jury’ 
precies bedoelde, toen deze Maastricht uitkoos voor de Roze Zaterdag 
2015 met de volgende woorden: ‘Met een indrukwekkend bidbook – 
waarop geen kritiek te formuleren is – en een zeer gedegen presenta-
tie in Maastricht, hebben de organisatoren het bestuur van de lande-
lijke Stichting Roze Zaterdagen overdonderd.’ 

Wat we wel zeker weten is dat we vanaf het eerste begin een 
programma wilde presenteren, waarin gay pride, diversiteit, respect 
en tolerantie in de volle breedte belicht wordt. Daarvoor is een 
zaterdag of een weekend niet genoeg. Maastricht Colours You 2015 
(van 13 tot en 21 juni) beslaat een hele week. Zou het dat zijn? 

Wat de landelijke stichting mogelijk (ook) geïmponeerd heeft, is het 
grote draagvlak. In no time zat er een werkgroep aan tafel, met 
vertegenwoordigers van Maastrichtse culturele en maatschappelijke 
organisaties, overheids- en onderwijsinstellingen, kunstenaars, 
ontwerpers, studenten, ondernemers en nog van alles. Zij tekenden 
en staan garant voor de ideeën en de uitvoering. 
 
Eigenlijk zijn we hier – in de hoofdstad van het land van de zachte 
g(ay) – niet zo van het overdonderen. Alleen als het echt moet. Als 
getornd wordt aan vaste waarden als vrijheid, verdraagzaamheid, 
respect en tolerantie, dan zijn ook hier in Limburg de rapen gaar en 
is het raak. Dat was in 1979 al zo, bij de eerste Roze Zaterdag in 
Roermond, en dat blijft gewoon zo. Punt uit! Daarnaast genieten we 
vooral graag – en daar zijn we hier heel goed in – van de aangename 
en behaaglijke ruimte, die door de vaste waarden ontstaat. En dan 
liefst met die mensen (het maakt niet uit waar ze vandaan komen) 
die dat  delen. Deze mix van scherpte en waakzaamheid en van het 
samen koesteren van alles wat mooi en prettig is èn goed doet, was 
en is de basis voor ‘Maastricht Colours You 2015’. U bent hiervoor van 
harte en dringend uitgenodigd.

Philippe Courbois,
Voorzitter Maastricht Colours You

MAASTRICHT
 Colours You

20
15



ROZE VIERING

Zaterdag 20 juni vieren we de veelkleurigheid van mensen, ook 
op levensbeschouwelijk vlak. Voor het eerst in de geschiedenis 
van Roze Zaterdag nemen aan de Roze Viering een katholiek 
priester, een dominee van de protestante kerk, een imam en 
een vertegenwoordiger van het Humanistisch Verbond deel aan 
de Roze Viering. Zij zullen ieder vanuit hun eigen levensbe-
schouwing het thema veelkleurigheid inhoud en betekenis 
geven. Behalve dat deze vertegenwoordigers teksten uitspreken 
wordt de viering uiteraard omlijst met muziek en zal veelkleurig-
heid ook symbolisch vorm krijgen..

Amrâth Grand Hotel de l’Empereur (tegenover Centraal Station) 
Stationsstraat 2, 
zaterdag 20 juni 11.30-12.30u

MAASTRICHTSE OEFENRECHTBANK UM DOET OUDE ZEDEN-
ZAAK HERLEVEN

In het kader van de activiteiten op Roze Zaterdag spelen docen-
ten en studenten van de Oefenrechtbank UM van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid een strafzaak ex artikel 248 bis Wetboek 
van Strafrecht zo waarheidsgetrouw als mogelijk na. De zaak, 
die daadwerkelijk heeft gespeeld in de zestiger jaren , is afkom-
stig uit het archief van het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg. Deze activiteit is een samenwerking met Antidiscrimi-
natievoorziening Limburg. 

De strafzitting zal plaatsvinden om 15.00 uur in de Feestzaal/-
Zittingzaal van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, B1.113 Bouil-
lonstraat 3, Maastricht. 



15.30 - José Hoebee
16.00 - Overdracht Roze Stad 2016
16.30 - STORM
17.30  - Vocal Surprise
19.15 - Adlicious
20.30 - Anita Meyer
21.30 - Belle Perez
22.30 - DJ AK

muzikale omlijsting DJ Ivar

16.00 - Frans Theunisz
16.30 - Bekendmaking Roze Stad 2017
17.00 - Timo Janssen
17.30 - 10 Feet Up
19.00 - Drags Surprise
19.45 - 10 Feet Up
21.00 - Beppie Kraft
21.30 - 10 Feet Up

muzikale omlijsting DJ Marjo
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Programma InfoStage 1/2
De roze zaterdag is natuurlĳk bedoeld om de diversiteit te vieren, maar het is ook goed om stil 
te staan bĳ LHBT issues die nog steeds spelen. Onderbreek het feestgedruis en kom eens 
luisteren naar jongeren, ouderen, religieuzen, mensenrechtenactivisten en politici. Of ga 
lekker zitten op de trappen om te genieten van de muzikale intermezzo’s. De presentatie is in 
handen van schrĳver, acteur, regisseur en presentator Tim Gladdines die in de discussies 
wordt ondersteund door Rob van Duĳn.

12.30 uur Spanish Baltic Society, ensemble van het Conservatorium Maastricht (fluit, 
piano, hobo en viool).

13.00 uur Gesprek cultuur en religie
Je culturele en religieuze achtergrond speelt een belangrĳke rol bĳ je coming out en dat leidt 
regelmatig tot conflicten. Met dominee Piet van Reenen, humanist Paul Brand en pastor 
Mattie Jeukens praten we over deze tweestrĳd en wat er mogelĳk kan veranderen.  Tevens 
komen de fotografen Hadas Itzkovitch en Anya van Lit vertellen over hun project en fotoboek 
waarin ze homoseksuelen portretteerden die ondanks de moeilĳke positie waarin zĳ soms 
verkeren, toch inspiratie en kracht uit hun geloof halen. 

13.30 uur Pauze

14.00 uur 2 minuten stilte in het kader van de nationale herdenking voor omgekomen 
brandweermensen.

14.15 uur Gesprek politiek
In maart werd het laatste punt van het roze stembusakkoord gerealiseerd. Het is daarom goed 
om even terug te kĳken, maar vooral ook verder. Pestgedrag en discriminatie komt nog veel 
voor en internationaal is het met de rechten van LHBT nog lang niet overal goed gesteld. Met 
Chantal Nĳkerken-de Haan (Tweede Kamerlid, VVD), Manon Fokke (Tweede Kamerlid, PvdA), 
John Gunther (fractievoorzitter Gemeente Maastricht, SP), Gerdo van Grootheest (wethouder 
Maastricht, Groenlinks) en Pia Dĳkstra (Tweede Kamerlid, D66).

14.40 uur  Zanger en student Cas van Cruchten met diverse covers.

14.50 uur Zangeres en studente Einav Bloom met eigen nummers.



Programma InfoStage  2/2
15.05 uur Gesprekken LHBT-organisaties
Diverse organisaties van de Info Promenade aan het woord. Meer dan Gewenst is een 
stichting van en voor lesbo(wens)moeders en homo(wens)vaders. De Kringen heeft regionale 
groepen die in een kring bĳ elkaar komen (vaak bĳ iemand thuis) om te praten over diverse 
LHBT-onderwerpen. Roze Maatjes van het COC Limburg zet zich in om vrĳwilligers te 
koppelen aan roze ouderen die vaker in een isolement komen door het taboe op homoseksu-
aliteit bĳ generatiegenoten. Orpheus is een vereniging voor hulpverlening bĳ homo/biseksu-
aliteit in man-vrouw relaties.
  
15.30 uur Pauze

16.00 uur Muziekomedie van Niena Bocken die in- en naast muziek, comedy maakt en in 
2012 het Nationaal COC Songfestival won.

16.15 uur Kleurplaat Prĳsuitreiking “Kleurboek Gezinsdiversiteit Every Colour of the Rainbow”

16.25 uur Maarten van den Berg - Gedicht “Zaterdag”

16.30 uur Gesprek LHBT jongeren
Negatieve reacties van leeftĳdsgenoten, pesten en geweld komen veel voor. Dit maakt 
LHBT-jongeren kwetsbaar voor onder meer depressie. De coming out blĳft voor velen een 
moeilĳk proces. Over dit proces praten we met Maurits Boote die bĳ Movisie onderzoek doet 
naar LHBT jongeren, ExpresZo, de jongerenvereniging van het COC en Jong&Out, die voor 
jongeren t/m 18 jaar activiteiten organiseren. Verder te gast moeder en dochter Lea en Loena 
Maas. Moeder Lea schreef het onlangs verschenen boek “Wordt mĳn zoon mĳn dochter?”.

17.00 uur Pauze
 
17.30 uur Talk LGBT, International and Human Rights
This talk in English is about LGBT rights all over the world. We will talk about situations in 
different countries with somebody of Amnesty International, Gerrit-Jan Meulenbeld chairman 
of COC Maastricht and some international students of the Maastricht LGBT Student Communi-
ty. The problems of gay asylum seekers will also be addressed. And special guest on stage is 
Mike Jackson who has been invited by the FNV (Dutch Labour Union). He was one of the 
characters portrayed in the film “Pride”.

18.15 uur Singer songwriter Floortje Hover met eigen nummers 





   

 

Expositie “Gĳsen, Flikker op!” en fototentoonstelling “Si, quiero!”, Centre  

Céramique, 13.00-17.00u 

Expositie Sebastiaan, van martelaar tot gay icon, Bonnefantenmuseum, 11.00-17.00u

Expositie Books coming out of the closet, Universiteitsbibliotheek, 11.00-22.00u

Officiële opening Roze Week 2015, Stadhuis, 16.00u

Expositie “Gĳsen, Flikker op!” en fototentoonstelling “Si, quiero!”, Centre Céramique, 

13.00-17.00u

Expositie Sebastiaan, van martelaar tot gay icon, Bonnefantenmuseum, 11.00-17.00u

Expositie Books coming out of the closet, Universiteitsbibliotheek, 11.00-22.00u

Drag night Patty Pam-Pam’s Swayin’ Queens, Sway Café, Markt 39, 20.00u

Performance Merel Moistra, Café Rosé, 20.00u (café open vanaf 18.00u)

Expositie Books coming out of the closet, Universiteitsbibliotheek, 08.30-22.00u

Baravond, Café Rosé, 20.00u (café open vanaf 18.00u)

Expositie “Gĳsen, Flikker op!” en fototentoonstelling “Si, quiero!”, Centre Céramique, 

09.00-21.00u

Expositie Sebastiaan, van martelaar tot gay icon, Bonnefantenmuseum, 11.00-17.00u

Expositie Books coming out of the closet, Universiteitsbibliotheek, 08.30-22.00u

Film In the Gray Scale, Lumière Cinema, 19.30u

Bingo Patty Pam-Pam, Café Rosé, 20.00u (café open vanaf 18.00u)

Expositie “Gĳsen, Flikker op!” en fototentoonstelling “Si, quiero!”, Centre Céramique, 

09.00-18.00u

Expositie Sebastiaan, van martelaar tot gay icon, Bonnefantenmuseum, 11.00-17.00u

Expositie Books coming out of the closet, Universiteitsbibliotheek, 08.30-22.00u

Voorstelling Amanda Sauerkraut, Pesthuys Podium, 20.00u

Euregio Borrel, Café Rosé, 20.00u (café open vanaf 18.00u)

 

Centre Céramique, Avenue Céramique 50  Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250

Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b  Sway Café, Markt 39

Café Rosé, Bogaardenstraat 43  Pesthuyspodium, Vijfkoppen 1

Universiteit Inner City Library, Grote Looierstraat 17 Universiteit Randwyck Library, Universiteitssingel 50

 Meer info: www.colours2015.eu  Wĳzigingen voorbehouden.

AGENDA ZATERDAG 13 TOT EN MET WOENSDAG 17 JUNI 

ZA 13

ZO 14

MA 15

DI 16

WO 17



25 JULI - 2 AUGUSTUS 2015

Amsterdam Gay Pride

30/07  Pride Walk

30/07 - 02/08  Straat- en pleinfeesten

01-08  Botenparade

02-08  Slotconcert Rembrandtplein

www.pride.amsterdam



   

 

Expositie “Gĳsen, Flikker op!” en fototentoonstelling “Si, quiero!”, Centre Céramique, 

09.00-18.00u 

Expositie Sebastiaan, van martelaar tot gay icon, Bonnefantenmuseum, 11.00-17.00u

Expositie Books coming out of the closet, Universiteitsbibliotheek, 11.00-22.00u

International LGBT Student Day, diverse locaties en Muziekgieterij www. lgbtstudentday.com

Sphinx Jongerendebat, Eiffelgebouw, 19.30-22.00u

Voorstelling Amanda Sauerkraut, Pesthuys Podium, 20.00u

Baravond met DJ Ivar, Café Rosé, 20.00u (café open vanaf 18.00u)

HOLY SH*T afterparty LGBT Student Day, Muziekgieterij, 23.00u

Expositie “Gĳsen, Flikker op!” en fototentoonstelling “Si, quiero!”, Centre Céramique, 

09.00-18.00u

Expositie Sebastiaan, van martelaar tot gay icon, Bonnefantenmuseum, 11.00-17.00u

Expositie Books coming out of the closet, Universiteitsbibliotheek, 11.00-22.00u

LGBTalks, talkshow Netwerk Roze FNV, La Bonbonnière, 16.00-19.00u

Voorstelling Amanda Sauerkraut, Pesthuys Podium, 20.00u

Informatieavond Meer dan Gewenst, Bovenverdieping COC Limburg, 19.30u

Openluchtfilm Pride, Maaspromenade, 22.00u

Vrĳdagmiddagborrel & Baravond met DJ Fred, Café Rosé, café open 16.00u

Afstudeervoorstelling La Isla Bonita, Toneelacademie 13.00 en 19.00u

Negotiating Domesticity: Spatial Productions of Gender in Modern Architecture, 

Bureau Europa, 20.00-22.00u

Kick off Party Lavelöss, Ipanema (Maaszijde), 22.00u, www.laveloss.nl

 

 

Centre Céramique, Avenue Ceramique 50  Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250

Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b  Muziekgieterij Timmerfabriek, Boschstraat 7-9

Café Rosé, Bogaardenstraat 43  Pesthuyspodium, Vijfkoppen 1

Universiteit Inner City Library, Grote Looierstraat 17 Universiteit Randwyck Library, Universiteitssingel 50

Bureau Europa Timmerfabriek, Boschstraat 9 Ipanema, Avenue Céramique 250

Eiffelgebouw, Boschstraat 24  La Bonbonnière, Achter de Komedie 1

Toneelacademie, Lenculenstraat 31-33  COC Limburg, Bogaardenstraat 43

 Meer info: www.colours2015.eu  Wĳzigingen voorbehouden.

AGENDA DONDERDAG 18 EN VRIJDAG 19 JUNI 

Mac Maastricht Social SportsClub heeft speciale Colours sportarrangementen 
en activiteiten in de Roze Week met aantrekkelĳke tarieven en kleurrĳke 
refreshments.  Brusselsestraat 74a, macmaastricht.nl

VR 19

DO 18



rood: #a90036
groen: #c5c833

Nij Geertgen is een gespeciali-
seerde kliniek die zich richt op 
kinderwensbehandelingen. Om 
deze kinderwens in vervulling te 
laten gaan beschikken we over ge-
specialiseerde medewerkers. Onze 
medewerkers hebben  jarenlange 
ervaring in de fertiliteit en dragen 
bij aan een optimale zorg. Verder  
beschikt Nij Geertgen over een 
eigen eicel- en spermabank.

We zijn gevestigd in het zuidoos-
ten van Brabant. Ons professione-
le team voelt zich zeer betrokken 
bij iedere patiënt. Wij hebben geen 
wachtlijsten.
We bieden verzekerde zorg, 
en wordt daarom door uw zorg-
verzekering vergoed. 

Lesbische paren en alleenstaande 
vrouwen met een kinderwens 
kunnen ook bij ons terecht. We 
werken ernaar toe om samen met 
u, eventueel uw partner of een 
mogelijke donor, een passende 
oplossing te vinden. 

In Nederland is een groot tekort 
aan donoren. Mocht u eicellen of 
sperma willen doneren, neem dan 
svp contact met ons op via 
info@nijgeertgen.nl of per tele-
foon op nummer 0492 - 36 66 34.

U bent altijd welkom om eens een 
kijkje te komen nemen. 

Nij Geertgen • Ripseweg 9 in Elsendorp • info@nijgeertgen.nl

«  0492 - 36 66 34 •  www.nijgeertgen.nl



   Roze Viering, Amrâth Grand Hotel de l’Empereur, 11.30-12.30u

PrideWalk, vertrek Sint Maartenslaan, 13.00u

Opening Landelijke Roze Zaterdag, Markt, 14.00u

InfoPromenade, Maaspromenade, 11.00-18.00u

InfoStage, Maaspromenade, 12.00-18.00u

Kunstkaravaan, kinderopvang, Maaspromenade, 11.00-17.00u

Een gekleurde schrĳfsessie, In de Rooden Leeuw, 11.30-13.30u

Oefenrechtbank, Rechtenfaculteit , 15.00u

ColoursStage, Kesselskade, 14.00-01.00u

Dansperformance FashionClash en Project Sally, Centre Céramique, 15.00u

Catwalk Maastricht, Mosae Forum, 16.00u

MarktPodium, Markt, 14.00-01.00u

Expositie “Gĳsen, Flikker op!” en fototentoonstelling “Si, quiero!”, Centre  

Céramique, 13.00-17.00u 

Expositie Sebastiaan, van martelaar tot gay icon, Bonnefantenmuseum, 11.00-17.00u

Expositie Books coming out of the closet, Universiteitsbibliotheek, 11.00-22.00u

Barmiddag/-avond met DJ Bo Monde, Café Rosé, vanaf 14.00u 

Contested Waters, een heterotopische ervaring voor de homo-vriendelijke mens, 

Bureau Europa en muziektheatergezelschap Het Geluid Maastricht, Club Pellikaan, 

19.00u en 21.15u, shuttlebus om 18.15 uur en 20.30 uur, halte 

Mosae Forum/hoek Kesselskade (bij de witte tent)

Vrouwenfeest This=Us, Groote Sociëteit, 20.00u

Afterparty MuchoMacho, Muziekgieterij, 23.00u

Expositie “Gĳsen, Flikker op!” en fototentoonstelling “Si, quiero!”, Centre  

Céramique, 13.00-17.00u 

Expositie Sebastiaan, van martelaar tot gay icon, Bonnefantenmuseum, 11.00-17.00u

Expositie Books coming out of the closet, Universiteitsbibliotheek, 11.00-22.00u

Pink Gardenparty, De Heerenhof, 15.00-20.00u

Fête du Rosé, Hoeve Lichtenberg 

 

AGENDA ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 JUNI 

ZA 20

ZO 21

Centre Céramique, Avenue Céramique 50  Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250

Lumière Cinema, Bogaardenstraat 40b  De Heerenhof, Veldstraat 8-12a

Café Rosé, Bogaardenstraat 43  Pesthuyspodium, Vijfkoppen 1

Universiteit Inner City Library, Grote Looierstraat 17 Universiteit Randwyck Library, Universiteitssingel 50

Amrâth Grand Hotel de l’Empereur, Stationsstraat 2 Muziekgieterij Timmerfabriek, Boschstraat 7-9

Groote Sociëteit, Vrijthof 36   Pellikaan Club, Dousbergweg 4

In de Rooden Leeuw, Bogaardenstraat 50  Rechtenfaculteit, Bouillonstraat 3

Hoeve Lichtenberg, Sint Pietersberg/Bergrust 

 Meer info: www.colours2015.eu  Wĳzigingen voorbehouden. 



 

Hier moet je zijn!

1. Roze Viering: Amrâth Grand Hotel de l’Empereur
2. PrideWalk: vertrekpunt
3. Centre Céramique: Expositie “Gijsen, Flikker Op!”, 
    fototentoonstelling “Si, quiro” en Dansperformance
4. Bonnefantenmuseum: Fototentoonstelling “Sebastiaan van
    Martelaar tot Gay icon
5. Ipanema: Lavelöss Kick Off party

3

1
2

4
5

route PrideWalk



 

Waar moet je zijn?

1. Markt: Opening en MarktPodium
2. Maaspromenade: InfoPromenade, InfoStage, hoofdpodium ColoursStage 
3. Mosae Forum: Catwalk en Sport 
4. Rechtenfaculteit: Oefenrechtbank
5. Bureau Europa: Lezing
6. Muziekgieterij/Timmerfabriek: MuchoMacho
7. Vrijthof: Regenboogzebrapad
8. Groote Societëit: Vrouwenfeest This=Us
9. La Bonbonnière: LGBTalks
10. Café Rosé:baravonden en diverse activiteiten
11. Pesthuyspodium: Amanda Sauerkraut
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9
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route PrideWalk
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ZATERDAG

zomaar een zaterdag
waar een kus van jou

vochtig bloesem in mij plakt
mijn lippen verlaat en even later

zachtroze door de straten zwermt

de lucht is zwanger van het voorjaar
een dierlijk plezier dwarrelt in je ogen

het was ooit anders
toen wij elkaar nog niet kenden

en iedere dag in zwetende kroegen vochten
naar adem hapten en rondspartelden

in onverschillige liefdeloosheid

toen straathonden ons met hun ontblote tanden
blaffend zand in de ogen smeten

en onze zwartgeverfde tranen ten prooi vielen
aan de altijd dorstige grond

toen zwierven wij
en zag niemand wie wij waren

jij wekte mij met kolkende regenbogen
en liet mij spoorslags waarheid spreken

mijn speurende hartslag
zuigt nu rijpe vruchten als we samen zijn

en vleit zich zorgvuldig volgezogen
in beduimelde agenda's

en afgescheurde kattebelleblaadjes

ik fluister je de woorden
ook als ze soms nog dronken zijn

houd mij warm
bemin mij

in de okergele adem van dit mergelland

Gedicht: 
Maarten van den Berg
Foto:
Bert Janssen





Demo Productions is de stuwende kracht achter uw evenement. 

Kwaliteit is één van onze kernwoorden. Daarom werken wij 

uitsluitend met A-merken.  

Demo Productions kan de complete technische productie voor u 

voorbereiden, uitwerken en uitvoeren. 

In 2014 is Demo Productions verhuist naar een nieuwe locatie 

gelegen aan de A2 om daar alle toekomstplannen te realiseren.

Kijk nu op onze volledig vernieuwde website!

Heidekampweg 4  -  6171 DZ  -  Stein (NL)

Tel: 0031-(0)46-433 7531

www.demoproductions.nl



www.ahfcheckpoint.nl

WIL JIJ OOK JE HIV STATUS WETEN?
Kom dan op roze zaterdag een gratis anonieme 
hiv-sneltest doen. Uitslag binnen 1 minuut.

Of kom naar AHFCheckpoint Amsterdam, Jodenbreestraat 158 (boven de Kiloshop)
Op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13:00-19:00 u. Geen afspraak nodig. 

On the Road



Bonnefantenmuseum 

Bonnefanten museum: Sebastiaan Van martelaar naar gay icon

Speciaal voor de Roze Week presenteert het Bonnefantenmuseum 
Van martelaar naar gay icon. Het thema (homo)seksualiteit is onlos-
makelijk verbonden met verschillende uitingen in de kunst. De 
Heilige Sebastiaan is een geliefd onderwerp voor beeldende kunste-
naars en beschermheilige van homoseksuelen. In de presentatie in 
het Bonnefanten zijn afbeeldingen van Sebastiaan te zien en foto’s 
van het jonge kunstenaarsduo Zackary Drucker en Rhys Ernst met 
de titel Relationship. De foto’s bieden een inkijk in hun liefdesrela-
ties in de periode waarin beiden een tegengestelde geslachtsveran-
dering ondergingen, de één van man naar vrouw, de ander vice 
versa.
Bezoekers van het Bonnefanten kunnen in de Roze Week op de 
foto gaan als Sebastiaan in de entreehal van het museum. Post de 
foto op Twitter (@bonnefanten) of Instagram (@bonnefantenmuse-
um) met #IamSebastian en maak kans op een Bonnefanten-good-
iebag en een jaar lang gratis toegang tot het museum. 

Op vertoon van dit programmaboekje ontvang je het tweede kaartje 
gratis voor het Bonnefantenmuseum (deze actie is niet geldig i.c.m. 
de Museumkaart en andere acties en loopt van 13 juni  2015 tot en 
met 28 juni  2015).
Van Martelaar naar gay icon is te zien van 13 juni 2015 tot septem-
ber 2016

Open: di t/m zo van 11.00 - 17.00 uur 
Avenue Ceramique 250
T: +31 (0)43 329 01 90
www.bonnefanten.nl





WALK FOR COLOUR

Catwalk Maastricht vindt elke zaterdag plaats om 14.30 uur in 
Entre Deux en om 16.00 uur bij Mosae Forum. De shows zijn 
een inspiratiebron en toonbeeld voor de draagbare mode van 
nu, voor zij die zich in het beste van Maastricht willen kleden, 
van casual, sportief tot high-end. In deze editie gaat de volle 
aandacht uit naar kleur! De catwalk zal gekleurd worden door 
vrolijke zomerse collecties en kleurrijke designwerken.

Mosae Forum, 16.00u

   



 

InfoPromenade en KidsPlein

Op de InfoPromenade (gesitueerd langs de Maas), presenteren zich een 
vijftigtal organisaties, bedrijven en stichtingen aan het publiek. 

Het KidsPlein van de Kunstkaravaan tref je hier ook aan. De Kunstkaravaan 
is een initiatief van enkele Beroepskunstenaars. Het doel is om kunst 
dichter bij kinderen en jongeren te brengen en ze anders te laten kijken, 
creëren en ervaren. De kinderopvang is geopend van 11u00 tot 17u00. 
Entreeprijs 1 munt (inclusief consumptie) per kind. 

STAND ORGANISATION (alphabetical order)  INTERNET

25 AHF Checkpoint.nl   ahfcheckpoint.nl
23 Aids Fonds - the Wedding Chapel  aidsfonds.nl
6 Amnesty International Afdeling Maastricht amnesty-maastricht.nl
27 Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) advlimburg.nl
17 Beate Uhse    erotic4u.nl
47 Boekhandel De Feeks   feeks.nl
43 Bubbly Online   bubbly-online.nl
4 COC Limburg    coc-limburg.nl
13 D66    maastricht.d66.nl
37 De Kringen    dekringen.nl
38 DMC PinkSpirit   pinkspirit.nl
45 Dutch Government Pride   dutchgovernmentpride.nl
12 even-iets-anders. 
44 Expreszo Limburg   expreszo-limburg.nl
16 Galerie MooiMan   mooi-man.nl
7 Gay-Interest    gay-interest.nl
18 GayPrideGoodies   gaypridegoodies.nl
2    GGD Zuid Limburg/ Meets gay  ggdzl.nl
33 GroenLinks    maastricht.groenlinks.nl
9 Groep 7152    groep7152.nl
14 Landelijk netwerk Biseksualiteit  lnbi.nl
10 LaVita Publishing   lavitapublishing.nl
34a Lea Maas - Wordt mijn zoon mijn dochter? 
31 Meer Dan Gewenst   meerdangewenst.nl
22 Men With Make-Up   menwithmakeup.nl

Kijk voor het vervolg op de volgende pagina.
Wijzigingen voorbehouden.



Wij van Beate Uhse in ieder geval wel!

Daarom krijg je

€10 korting*

 bij inlevering van deze bon!

Òf je kunt deze bon inleveren voor

één gratis toegang tot onze cinema!

Kom dus snel naar:

Beate Uhse

Mosae Forum 2

Maastricht
*Bij een minimale besteding van €20,-

STAND ORGANISATION (alphabetical order)  INTERNET

32 Netwerk Roze FNV   netwerkrozefnv.nl
28 Netwerk Roze Ouderen Limburg 
3 Nij Geertgen - centrum voor vruchtbaarheid nijgeertgen.nl 
30 Orpheus    orpheushulpverlening.nl
34b Pink Cloud     pinkcloudstuff.etsy.com
19 Poz&Proud    pozandproud.nl
21 PvdA fractie Maastricht   maastricht.pvda.nl
39 Rijkswaterstaat   rijkswaterstaat.nl
29 Roze 50+ Nederland   roze50plus.nl
36 SP Maastricht   maastricht.sp.nl 
1 Stichting Jongeren Met een Homo Ouder jmho.nl
5 Stichting PANN   pann.nl
41 Surplace Coffee 
11 Tantra voor Mannen   tantravoormannen.nl
20 The story of Luv'   lotsofluv.nl
42 ToetZoet 
40 Tosti & Co 
35 Transgender Limburg/Transgender Netwerk Nederland transgenderlimburg.eu
8 your design - your style  Men Only  yourdesign-yourstyle.be
26 Your Lifestyle    yourlifestyle.eu



PROGRAMMA OP DE HOF MET DJ’S, DANSERS EN SUPPORT ACTS
RAINBOW RUN      ROZE MARKT MET OPEN PODIUM

HET ROZE RAD       KEIROZE BOTEN & GRACHTEN SPEKTAKEL

 30 
JULI
2015





WIJCKER BRUGSTRAAT 7 6221EA MAASTRICHT

WWW.SLEEBE.NL

MANNENMODE

Brusselsestraat 105a • 6211 PD  Maastricht  
+31 (0)43 321 2444  

www.jmhair.nl  



COC Limburg wil dat iedereen zich thuis voelt in 

Limburg; op school, op het werk, in de woonomgeving en 

de sportvereniging.

Boogaardenstraat 43 www.coc-limburg.nl
6211 SN Maastricht  info@coclimburg.nl
043-321 83 37  

Wij wensen iedereen een 
kleurrijke Roze Week 2015 in Maastricht!



LaFortezza
webdesign&media

 

  

 

  Café LOC     L

Maastricht



Bonnefantenmuseum 
Maastricht

WWW.HDFACTORY.NL





 

Proud Partners

Administratiekantoor Ceelen  Brand Beerhoes
Haarvorming Michael Schobben  Thuurbo.nl
Jason Marmann Hair & Colorspecialist Cafe l’Ambiance
Confectie/Verander Atelier Dritty  Your Lifestyle
Meulenbeld Communicatie en Concept Bonte Graphics
Bachaus Automotive Landgraaf   Tim Baumgarten
Pascal & Carla Thewissen   Tommy Szczepkovicz
Parketmeester Maastricht - Erka Parket BowTiesMystery
Jack Kraft | Kraft Training   Noel Brands | DE

Stichting Maastricht Colours You dankt alle sponsoren, proud 
partners, leveranciers, adviseurs en vrijwilligers voor hun bijdrage 
om van dit Roze Jaar een succes te maken. Speciaal woord van 
dank aan het Kernteam: Guy Thewissen, John Niesen, John 
Huijnen, Rick Blezer, Hans Oele, Bart Cloosen, René Albers, 
Harold Habets en Philippe Courbois. 

Style is not a trend, 
Style in an 
expression

HMS
Haarvorming Michael Schobben
Oelovenstraat 2
6442 BK Brunssum
Hairstylist, Educator &
Platformartist

MAASTRICHT
 Colours You
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hoofdsponsor:



‘Onzichtbare homo’ 
volledig geaccepteerd 
in Limburg

Gediscrimineerd of ongelijk behandeld?  
U meldt, wij helpen

• 043-3218489  • meldpunt@advlimburg.nl
• www.advlimburg.nl

Nederland staat op de vierde 
plaats van de meest homo-
vriendelijke landen in Europa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agressie tegen LHBT’ers neemt 
toe naarmate zij zichtbaarder 
zijn in de maatschappij.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

voert wettelijke taken uit voor gemeenten in Limburg


